POLITYKA PRYWATNOŚCI
Śląskie Media Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przywiązuje szczególną wagę do poszanowania
prywatności użytkowników odwiedzających sklep www.wiadomoscirudzkie.pl/sklep, zwany dalej
„Sklepem”. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane pozyskujemy i jak może
on chronić swoją prywatność.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych są Śląskie Media Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego
36, 41- 709 Ruda Śląska, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
powadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod numerem KRS: 0000111910 posługujące się
numerami NIP 641-21-87-637 i REGON 276733846, z kapitałem zakładowym w wysokości 200.000,00
PLN.
LOGI SYSTEMOWE
Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe
informacje, takie jak: czas Twojej wizyty, adres IP, adres URL, przeglądarka, z której korzysta
użytkownik odwiedzając Serwis, itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako
materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są
ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
STATYSTYKI WWW
Gromadzone dane analizujemy korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie
używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. „ciasteczka” (pliki cookies) i nie
udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami
polityki
prywatności
Google
Analytics
pod
adresem
http://www.google.pl/intl/pl_ALL/analytics/index.html.
CIASTECZKA
Serwis wykorzystuje ciasteczka („cookies”) w szczególności w celu tworzenia statystyk, które np.
wspierają pozycjonowanie stron, zmiany wyglądu lub wersji strony (np. wielkość czcionki, wersja dla
niedowidzących), przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji), usprawnienia
działania Serwisu. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze). Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
końcowym użytkownika Serwisu. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą
one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać
informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie
stosowania cookies może spowodować niedogodności lub utrudnienia w korzystaniu z niektórych
usług świadczonych za pomocą Serwisu. Zmiany warunków przechowywania lub otrzymywania
plików cookies można dokonać poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Procedura
zmiany tych ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych została opisana poniżej: 1.
dla przeglądarki Mozilla Firefox; 2. dla przeglądarki Google Chrome; 3. dla przeglądarki Opera; 4. dla
przeglądarki Apple Safari; 5. dla przeglądarki Internet Explorer.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Śląskie Media Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki
prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronach internetowych Sklepu.

